
Pater FRANCISCUS JOSEFUS ELIZABETH MARIA 
HEINEMANS svd (Boxmeer, 15 maart 1926) is een van  
de vier zonen van Petrus Heinemans en Henriette  
Hermens. Na de lagere school gaat Joep, na verhuizing, 
naar het Gymnasium van het Amsterdamse Ignatius 
College. Omdat hij missionaris wil worden - wellicht 
mede geïnspireerd door zijn heeroom, de latere Mgr. 
Hermens svd - gaat Joep in 1943 naar het missiehuis in 
Veghel. Na zijn priesterwijding (10 augustus 1952) krijgt 
hij een benoeming voor Papua New Guinea, waar hij 
in 1954 begint als broussemissionaris in Timbunke, een 
parochie met een dertigtal dorpen: veel reizen en de 
nodige ontberingen. Zes jaar later is hij ach-
tereenvolgens: provicaris (vervanger 
van vicaris in Wewak); business-
manager van het bisdom;  
procurator en rector en lid  
van de provinciale raad; 
Spiritual Director van 
het bisschoppelijk 
grootseminarie in  
Bomana (Port Mo- 
resby). Deze laatste 
benoeming is een 
keerpunt in zijn 
leven. Hij kan zich 
gaan wijden aan spi- 
ritualiteit. Het wordt 
de ziel van zijn ver-
dere priesterleven! Ook  
is hij nog een jaar pastoor 
a.i. in de kathedraal van 
Wewak, waarna hij o.a. studen-
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Waarom vraagt een sportcoach een time-out aan? Om 
zijn spelers aan het denken te zetten, om bepaalde 
zaken bij te stellen, te verbeteren. Nu de hele wereld al 
enige maanden een soort van time-out ervaart, stellen 
veel mensen, gelovig of niet, zich de vraag: Waarom? 
Waarom kan God die liefde is dit toestaan? Niemand 
weet het antwoord…
De Bijbel leert ons dat het leven een voortdurende inter-
actie is tussen twee tegengestelden, de zogeheten dua-
liteit: dag en nacht, leven en dood, goed en kwaad, vrede 
en oorlog, ziek en gezond, vreugde en verdriet, positief 
en negatief enz. En we beseffen dat elke tegenstelling 
een goede, positieve kant heeft die we des te meer 
waarderen, nadat we eerst een negatieve fase hebben 
beleefd. Wij mensen hebben altijd te maken gehad met 
ziektes die veel slachtoffers maakten. Denken we alleen 
nog maar aan de Spaanse griep (1918-1920) en recente-
lijk aan ebola in de Democratische Republiek Congo en 
omliggende landen. Het is de dualiteit van het leven, 
waarbij we steeds op zoek zijn naar evenwicht tussen 
goede tijden en slechte tijden.
Corona beheerst al een aantal maanden de gang van 
zaken in de hele wereld. Voor ons christenen moge dui-
delijk zijn dat het niet gaat om God, maar om de inzet 
van velen en om tijd die nodig is om deze ziekte het 
hoofd te kunnen bieden. Dat vraagt om afstand houden, 
om quarantaine om straks weer meer te kunnen genie-
ten van samenzijn met medemensen en misschien ons 
rentmeesterschap bewuster te beleven. Ik denk nu aan 
Jezus die na een quarantaine van 40 dagen begon aan 
het uitdragen van Zijn goede boodschap.
Ik wens ons allen sterkte en goede moed en vooral 
een wereld-na-corona die vriendelijker, bewuster en 
wijzer mag zijn. Moge onze christelijke levenshouding 
ons daarin tot steun zijn.  

Avin Kunnekkadan svd, provinciaal

Time-out door het coronavirus
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Corona, lockdown, 1,5 m, quarantaine…
In korte berichten vertellen SVD’ers in Nederland/België
over de gevolgen voor hen.

“Vanaf Goede Vrijdag tot begin juni”, 
schrijft Wim Wijtten, “leefden wij in 
Teteringen in quarantaine op onze 
kamer, waar behulpzame mede-
werksters onze maaltijden bezorg-
den, waarvoor we dankbaar zijn. Ook 
een bloemetje, telefoontjes, kaarten, 
e-mails zorgden voor welkome 
afleiding. Er waren geen liturgische 
vieringen. Soms mochten we een 
uurtje wandelen. Twee medebroe-
ders, de paters Joep Heinemans en 
Koos van Dijk, raakten besmet met 
het coronavirus en werden op resp. 
24 en 27 april jl. opgenomen in het 
Bredase Amphia ziekenhuis. Joep 
overleed daar op 6 mei en is op 12 
mei waardig op ons kerkhof begra-
ven. Koos keerde op 28 mei naar het 
missiehuis terug voor verder herstel 
en zorg. Sinds 2 resp. 14 juni mogen 
we met vele beperkingen de eetzaal 
en kapel weer gebruiken.”

“In Breda”, vertelt Rian Supardi, “zijn 
de parochiesecretariaten door de 
week open en ook de vier kerken 
en twee kapellen. Je kunt binnen-
lopen en een kaarsje aansteken en 
bidden. Op 15 maart hadden wij 
alleen een Engelstalige viering, live 
via facebook. Anders dan normaal, 

maar wel van deze tijd. Mensen 
vonden het heel fijn om thuis te 
kunnen meevieren. Na deze viering 
vroegen sommige parochianen om 
een Nederlandstalige viering. Vanaf 
22 maart is er nu om 11.00 uur een 
Nederlandstalige en om 12.30 uur 
een Engelstalige viering.”

“In Hoofddorp volgen zo’n 100  
mensen onze livestream eucharis-
tievieringen”, meldt Bert Wooning. 
“Op Witte Donderdag en Paasza-
terdag gingen we als SVD-commu-
niteit voor. 
Een bijzondere ervaring, voorgaan 
in een lege kerk met alleen technici, 
een lector, twee of drie zangers! Deze 
vieringen hebben een onverwacht 
neveneffect: er worden ons steeds 
meer maaltijden bezorgd. Onlangs 
schreef een dame: ‘Wat een mooie 
viering. Ik maak voor komende zon-
dag een bijzondere maaltijd.’ Onze 
kerk is ’s ochtends 2 uur open voor 
een kaarsje, een gebed. Onze taal-
studenten leren online Nederlands. 
Als communiteit hebben we recol-
lectiedag gehouden, ondersteund 
door het artikel “Christendom in 
tijden van ziekte” van Thomas Halik. 
Zeer inspirerend, warm aanbevolen!”

 Zeer fraai, complimenten aan de 
makers! Wat mij ontroerde in de 
boodschap van Kees Maas was 
zijn verwijzing naar de Lamenta-
ties, een zeer gevoelige herinne-
ring voor mij als oud-student van 
de SVD. Louis Janssen, Utrecht

Mooie vormgeving. Leuk verhaal 
over GVS. Ton Retera, Deurne

Van a tot z gelezen en nu veel 
gemakkelijker dan voorheen met 
zoveel zwarte ondergrond. Ik 
was het meest onder de indruk 
van de verhalen over Mgr. Henk 
te Maarssen en Ab van Leeuwen. 
Van mij mag ROND vaker uitko-
men. Toot Giezeman, Den Haag

Mijn complimenten voor uw blad 
en de prima lay-out. Maar meer 
nog voor het artikel over Mgr. 
Henk te Maarssen svd. Mogelijk 
heeft hij mijn oom Wim Valckx 
svd gekend. Ze zaten samen in 
München en daarna beiden in 
PNG. Paul Valckx, Maastricht

Echo’s van lezers

tenpastor is en verantwoordelijk is voor 
de bisschoppelijke diakenopleiding. 

In 1988 keert hij terug naar Nederland 
om zich vanuit de communiteit van 
Deurne in te zetten voor o.a. HIRCOS, 
Marriage Encounter, Kontakt der Kon-
tinenten, cursussen, retraites, assisten-
ties. In de zomer van 1996 stuurt rector 
Heinemans een brief om geadresseer-
den uit te nodigen mee te denken 
over de toekomst van Missiehuis St. 
Willibrord. Hieruit vloeit uiteindelijk 
voort dat de communiteit in 2002 ver-
huist naar het vroegere juvenaat en in 
2015 naar Teteringen. De overgang van 
Deurne naar Teteringen kent wat ups 
en downs, maar Joep vindt zijn draai en 

blijft strijdvaardig, zeker over de Ameri-
kaanse politiek.

Dan vermindert zijn gezondheid. Hij 
is daardoor minder actief, maar wel 
nog dagelijks bezig met studie en 
gebed. Elke verjaardag houdt hij een 
korte overweging en vertelt over SAIL 
(Shalom = innerlijke harmonie - Alle-
luia = vreugde - Interesse - Loslaten 
van verleden en leven). Onlangs ver-
telde hij hoe zijn moeder, met haar 
opvoeding in Wallonië, hem inspi-
reerde met de woorden ‘Courage’  
(= moed) en ‘Accepter’ (= aanvaarden). 
Naarmate hij ouder wordt, laat hij 
merken dat hij verlangt naar het einde. 
Enkele weken geleden voelde hij zich 

niet goed. Hij blijkt besmet met het 
coronavirus en wordt opgenomen in 
het ziekenhuis, waar hij op 6 mei aan de 
gevolgen van de besmetting overlijdt.
De beminnelijke, door velen geliefde 
Joep, op en top priester en missionaris, 
mens van volledige inzet, van optimale 
toewijding, wat zal hij gemist worden! 
Dank, Joep. Rust in vrede.

Vanwege het coronavirus is Joep tij-
dens een eenvoudige plechtigheid in 
kleine kring op 12 mei op het kerkhof 
te Teteringen begraven. Op een gepast 
moment zal er een herdenkingsdienst 
zijn, waar ieder die dat wil bij aanwezig 
kan zijn.  

Kees Maas svd

Vervolg van pagina 1
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“In Schiedam hadden we”, schrijven Avin Kun-
nekkadan en Melvin Tharsis, “verplicht ‘time-
out’ van parochiewerk en apostolaat. Wel tijd 
voor administratie, schoonmaak, opruimen. 
Het pastorale team vergaderde om de 14 
dagen en vrijwel direct begonnen we met 
eucharistievieringen via streaming. Er was 
veel belangstelling en we kregen vele posi-
tieve reacties. Contact met parochianen liep 
o.a. via spreekuur en telefoon. Vanaf 1 juni zijn 
er weer doordeweekse en zondagse diensten.
Als communiteit leven wij nu eenvoudiger. 
We blijven veel binnen en gebruiken twee-
maal daags een maaltijd. De pandemie leerde 
ons solidair te zijn met hongerigen, zieken, 
overledenen, werklozen, armen…”

Jan Holman beschrijft hoe plotseling, tijdens 
zijn avondwandeling in de winkelstraat in 
Driebergen, een auto naast hem stopt. 
“Iemand zegt dat hij dringend wil biechten. 
Priesters zijn in Driebergen ‘een schaars 
gebruiksartikel’. Schichtig rondkijkend of 
er ergens een raam openstaat, gaan we op 
een bankje langs de straat zitten, 1,5m uit 
elkaar. De penitent doet een mondkapje 
voor, want die komt van een bezoek aan een 
vermoedelijke coronapatiënt. Ik weet niet 
wat voorbijgangers van dit tafereel gedacht 
zullen hebben. Mij schiet het woord van 
paus Franciscus te binnen: ‘Doe je plicht  
als priester’.”

In gesprek met p. Jan van As svd
Midden in coronatijd, op een stille zaterdag, ontmoet ik pater Jan van As in 
zijn kantoortje van “Stichting Vlooienmarkt Deurne” in Vlierden, een paar 
kilometer van Deurne.
Zijn vracht-/verhuiswagen staat voor een kippenschuur die keurig ingericht 
is voor verkoop van allerlei spullen ten bate van missieprojecten. Jan is de 
laatst gewijde priester van de Nederlands/Belgische SVD-provincie.

naar Teteringen. Viceprovin-
ciaal p. Bouman bood me aan 
een tijdje met de fraters op te 
trekken. Ik vroeg bedenktijd, 
betaalde voor kost en inwo-
ning en besloot ten slotte 
in te treden. P. Jules Ypma 
werd mijn novicemeester. Samen met de fraters reed ik dagelijks naar 
het Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie in Tilburg. Met de studie 
theologie wist ik me geen raad, maar novice wilde ik blijven. Meehelpen 
met de zojuist aangevangen verbouwing van het Missiehuis kwam me 
goed uit. In 1967 legde ik mijn tijdelijke geloften af. Drie jaar later werd 
ik groepsleider in het internaat van het Missiehuis in Deurne. Optrekken 
met de jongens ging me goed af. Het was de periode waarin de Vlooien-
markt ontstond, een voorloper van de kringloopwinkel. In deze achtjarige 
periode verbond ik me definitief aan de SVD.

Geleidelijk aan vroeg Ik me af of ik wel ‘de eeuwige frater’ wilde blijven. Mijn 
verlangen om priester te worden stak de kop weer op. Pater provinciaal 
Toon Verschuur gaf raad: ‘Als SVD hebben we overal grootseminaries; zoek 
er maar een uit.’ Uiteindelijk werd het De Hogeschool voor Theologie en 
Pastoraat in Heerlen. Dat had een goede naam en was bij de tijd. Ik deed 
baccalaureaatsexamen theologie en haalde een MO A diploma godsdienst. 
Mijn examinator oordeelde: ‘Over je scriptie zullen we het niet hebben, 
maar hier zit een geboren pastoor.’”

In een volle kathedraal van Den Bosch ontvangt Jan in 1983 de priester-
wijding uit handen van bisschop Bluyssen. Terug in Deurne assisteert 
hij veel en vervangt ook pastoors tot hij in de Jozefkerk in Asten kwam: 
“Vanaf het eerste moment voelde ik me één met de parochianen. De kerk 
was in de breedte gebouwd, de mensen zaten om me heen. Hier werd Ik 
in 1986 pastoor tot aan mijn pensioen in 2006. Ik was een vreemde pas-
toor. Op alle gebied anders dan andere. Ik deed 300 huisbezoeken per 
jaar. Zo leerde ik de problemen en leefomstandigheden van de mensen 
kennen. Bij iedereen kwam ik, bij jong en oud, kerkgangers en atheïsten, 
Sinti en Roma. Die waren niet allemaal katholiek, maar het missionaire 
in mij kwam naar boven en ik heb ze bij de parochie betrokken. Ze maak-
ten muziek in de kerk en zigeunerinnen hielden de kerk schoon. Leken 
gaf ik verantwoordelijkheid. Twaalf parochianen zijn naar de pastorale 
school in Eindhoven gaan. Zij vormden mijn kader.”

In 2006 stopte Jan als pastoor en verhuisde naar het Missiehuis in Steyl. 
Als één van de twee Nederlanders tussen Duitse medebroeders voelt hij 
zich goed thuis. Hij heeft er alle vrijheid om reizen te organiseren naar 
Rome en Israël en niet te vergeten zijn Vlooienmarkt met 40 vrijwilligers.
Nu doet hij het kalmer aan: “Ik kom bij vijf specialisten; het enige dat nog 
goed werkt is mijn pacemaker“, lacht hij.  

Paul Wensing

“Ik ben in 1941 geboren in Beuningen aan de 
Waal. Ons gezin telde negen kinderen. Mijn 
vader werkte bij Rijkswaterstaat op de rivier. 
Twaalf jaar oud ging ik naar de eerste klas in 
Deurne. Maar In de derde had ik het gehad met 
de studie. Weer terug thuis vond ik werk bij V&D. 
Eerst op kantoor en later als volleerd stoffeerder 
in de buitendienst.
Na een jaar of zeven wilde ik, geïnspireerd door 
de bisschoppen Bekkers en Bluyssen, toch iets 
in de kerk gaan doen. De pastoor van Beunin-
gen raadde me aan naar het college voor late 
roepingen in Horst te gaan. Na mijn eindexamen 
maakte ik een afspraak met het grootseminarie 
in Haaren. De priester die me ontving toonde 
geen enkele belangstelling. Kwaad reed ik door 

Een geboren pastoor

Jan van As
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De Nederlandse SVD-provincie richtte in 1981 in Nieuwegein de 
Missionaire Leefgroep SVD op vanuit de gedachte dat ook in 
Nederland missionaire situaties bestaan. Misschien klinkt het 
nu vreemd, maar indertijd werd met de pastores in Nieuwegein 
afgesproken dat de Leefgroep geen pastorale taken op zich 
zou nemen. Missie was voor de eerste medebroeders ‘tastend, 
zoekend, luisterend, en wachtend aanwezig zijn’. De vier pio-
niers waren de pp. Martien van Dijk - 20 jaar ervaring als leraar 
en begeleider van priesterstudenten; Kees Maas - professor in 
moraaltheologie in Indonesië en betrokken bij Marriage Encoun-
ter; Jan Tersteeg - een tiental jaren stadspastor in Utrecht; en 
Wim de Leeuw - 15 jaar missionariservaring in Ghana. Deze 
diversiteit was belangrijk. Hun devies: “Door de wereld gaat een 
woord en het drijft de mensen voort: ‘Breek uw tent op, ga op 
reis naar het land dat ik u wijs.” 

Midden in een volksbuurt is het vooral “open deur”, “gastvrij-
heid” en “kennis maken”. Al gauw verwelkomen ze mensen voor 
tijdelijk onderdak: vanwege scheiding, conflict of persoonlijke 
problemen. Door aandacht en persoonlijke gesprekken komen 
zij tot rust. Met enkelen is het contact gebleven. Rond 1985 
raakt Martien van Dijk steeds meer betrokken bij de problemen 
van de Roma-gemeenschap en wordt hij medeoprichter van 
Vluchtelingenwerk Nieuwegein. Door hem kiest de Leefgroep 

voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Voor Kees 
Maas wordt “Nieuwegein” een ontmoetingsplek voor 
Marriage Encounter. Ik ontmoet nu nog echtparen die 
vol dankbaarheid aan die bijeenkomsten terugdenken. 
Er is de aandacht voor mensen met een Surinaamse ach-
tergrond en senioren (AOW). En de dinsdagavondmedita-
ties: een bijzonder initiatief dat nog steeds bestaat! In de 
periode 1990-1999 combineert broeder Piet van Rooijen, 
ruim 35 jaar Congo-missionaris, op creatieve wijze con-
templatie met zorg voor bejaarden, armen en bescha-
digde mensen. Voor velen is hij een luisterpaal. Door hem 
werd mevr. Sieny van Doorn, de weduwe van een vroegere 
schoolkameraad, een jarenlange steun en toeverlaat voor 
de communiteit.

In de periode 1985-2006 staat de Missionaire Leefgroep 
vooral bekend als een tijdelijk thuis voor vluchtelingen. 
Dat ‘tijdelijk’ varieerde van één maand tot 7 jaar. Het was 
telkens een unieke ervaring om bij het middagmaal met 
zoveel culturen, godsdiensten en talen aan die ene ronde 
tafel te zitten. En dat onder de afbeelding van het jongetje 
met de vijf broden en twee visjes en Jezus die de menigte 
voedt. Velen hebben hun plek gevonden, sommigen zijn 
teruggekeerd naar hun land van herkomst, enkelen zijn 
vastgelopen of uit beeld verdwenen. 

In 1989, met de komst van de pp. Didacus Diwa en Flo-
rentinus Gekeng Making uit Indonesië, begint een nieuw 
missionair tijdperk, waarvan de contouren zich geleide-
lijk zullen gaan aftekenen. Vooral door toedoen van Diwa, 
later voortgezet door p. Klemens Hayon en anderen, 
worden Indonesische katholieke gemeenschappen (KKI) 
opgericht. Na 2000 zet p. Rolando Yaco (Filipijnen) zich in 
voor Filipijnse en Spaansprekende migranten.  

Herman Wijtten svd

Missionaire Leefgroep SVD 
te Nieuwegein 1981-2020

Laatste communiteit Nieuwegein v.l.n.r.  Herman Wijtten, 
Aaron Hizola, Anthony Varghese, Albert Toppo

“Behoorlijke verandering in het leven van onze 
Haagse Hircos-gemeenschap”, meldt Kees van 
der Geest. “Geen bezoekers, geen vieringen in 
parochies en bij migrantengroepen. We houden 
ons aan de coronaregels. Onze stoelen staan op 
1,5m van elkaar in kapel of eetkamer. Toch gaat 
het leven door. ‘s Zondags en soms op weekdagen 
zenden we vanuit onze kapel per livestream een 
eucharistie- of gebedsviering uit naar onze ach-
terban. Onze nieuwe Braziliaanse medebroeder 
studeert nu de Nederlandse taal online. Gelukkig 
is het virus niet bij ons binnengekomen. En dan 
is het 1 juni: de eerste stappen naar een meer 
ontspannen leven, zowel in huis als daarbuiten. 
Hebben we het ergste gehad? Afwachten.” Het pastorale werk viel niet stil. Pierrot Mazono op weg

Open deur
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Terug van niet-
weggeweest 
In 1966 ben ik gewijd en 
meteen benoemd voor 
het internaat St. Willi-

brord in Deurne. Ofschoon 
ik naar Nieuw-Guinea wilde 

en filosofie en theologie 
niet de juiste basis vond voor 

jongerenwerk, heb ik er met plezier 
gewerkt. Maar de behoefte aan vernieuwing en ver-
anderende maatschappelijke betrokkenheid die in de 
Exodus zijn beslag kreeg, deden ook mij besluiten om 
uit te treden. In goed overleg ben ik in Deurne blijven 
werken en later getrouwd met Mieke Bloem.  

De relatie Eerste en Derde Wereld bleef me intrige-
ren. Onderontwikkeling had zijn wortels in die Eerste 
Wereld en daar moest iets aan gebeuren. Ik organi-
seerde in Deurne voor scholieren al tochten naar Tune-
sië en Marokko om families van ‘onze’ gastarbeiders op 
te zoeken. Maar ik wilde van ontwikkelingssamenwer-
king mijn werk maken, in Nederland.
Dat vond ik bij Kontakt der Kontinenten (KdK), voor-
heen St. Jan, in Soesterberg. Het internationale werk 

In 2014 heeft de Nederlands/Belgische pro-
vincie een migrantencommissie opgericht; 
de eerste leden van de commissie waren 
Herman Wijten en Richard Lobo. 
In het missiestatement bestempelde de 
provincie het migrantenapostolaat als één 
van de prioriteiten. Aandacht en pastorale 
zorg voor de migranten vormden de missie 
van de commissie. In de periode van 2014 
tot 2019 werd onderzocht hoe de pastorale 
zorg voor de migrantengemeenschappen 
effectief en goed zou kunnen functioneren. 
Daarnaast inventariseerde de commissie 
alle activiteiten binnen de migrantenge-
meenschappen waarbij SVD’ers betrokken 
zijn. Veelal gaat het om activiteiten buiten 
de bestaande parochieverbanden.
Op dit moment zijn SVD’ers actief in de 
pastorale zorg voor 10 migrantengemeen-
schappen in de bisdommen Rotterdam, 
Haarlem, Utrecht en Breda. We spreken 
dan over de Franssprekende gemeenschap, 
Spaanstalige gemeenschap, Portugese 
gemeenschap, Indonesische gemeenschap-
pen, Afrikaanse Engelssprekende gemeen-
schap, Filipijnse gemeenschappen, Chinese 
gemeenschappen, Vietnamese gemeen-
schap, Antilliaanse gemeenschap, Internati-
onale Engelssprekende gemeenschap. 

De commissie heeft inmiddels een goed 
overzicht van alle groepen, maar stelt vast 
dat de communicatie tussen de commissie 
en de besturen van de diverse groepen nog 
verbeterd kan worden. Dit is een mooi punt 
van aandacht voor de komende periode.
Vanaf 10 september 2019 bestaat de com-
missie van het migrantenapostolaat uit Yan 
Asa (voorzitter), Pierrot Mazono, Richard 
Lobo en Gilbert Razon. Deze commissie 
heeft als opdracht gekregen om het beleid, 
waar de eerste stappen voor zijn gezet, ver-
der te ontwikkelen, samen met de andere 
congregaties die in BEMIN (Beraad Missi-
onarissen in Nederland) samenwerken, de 
lokale kerk en de medebroeders die actief 
zijn in het migrantenapostolaat. 
In de eerste zitting heeft de nieuwe com-
missie op 14 september 2019 aan de hand 
van een beleidsnotitie gesproken over de 
begeleiding van de bedevaarten binnen de 
migrantengroepen. In mei 2019 heeft Yan 
Asa al een bedevaart naar Lourdes begeleid 
die door de KKI - Indonesische Katholieke 
Gemeenschap Nederland-België - was ge- 
organiseerd. Er waren 110 deelnemers.
De commissie zal een werkplan opstellen 
voor de periode 2020-2023. Vanwege de 
coronacrisis ligt dit stil. Dit geldt ook voor 

de publieke activiteiten van 
de migrantengroepen met 
hun geestelijk begeleiders. 
Een idee vanuit de coronatijd 
is om social media als een 
nieuwe vorm in te zetten in 
de geestelijke ondersteuning 
van het migrantenapostolaat; 
dit naast de al bestaande vor-
men van begeleiding/onder-
steuning.  

Yan Asa svd

beperkte zich in eerste instantie tot groepen uit m.n. Afrika. Mijn 
werk bestond vooral uit het voorbereiden en uitvoeren van werk-
weken voor middelbare scholieren en MTS’ers.
Dat was het niet helemaal. De Derde Wereld moest meer in huis 
komen: interculturele communicatie en samenwerking, het con-
flictueuze tussen culturen. Mij intrigeerde daarbij hoe je inter- 
etnische en interculturele problemen en conflicten inzichtelijk, 
bespreekbaar en hanteerbaar kunt maken. Daar was nauwelijks 
literatuur over, dat moesten we zelf uitvinden door veldstages, 
undercover werkbezoeken, workshops in ontwikkelingslanden en 
door modellen voor training te ontwikkelen en uit te proberen. Dit 
conflictueuze in de ontmoeting van culturen en religies heeft mijn 
verdere werkzame leven bepaald.

Sinds 1992 ben ik vanuit KdK tot mijn pensioen in voormalig Joe-
goslavië werkzaam geweest: conflict resolution, jeugd-/jongeren-
werk en projecten met getraumatiseerde oorlogsveteranen. Een 
lange periode. Maar door jarenlang samen te werken, jongeren op 
te leiden en te appelleren aan hun eigen verantwoordelijkheid en 
creativiteit zijn het nu deze jongeren die dit werk voortzetten. En 
daar houd ik een goed gevoel aan over. Deze intensieve periode 
heeft wel eens een wissel getrokken op gezin, familie en vrienden. 
In 2005 heb ik de plek waar het allemaal begon - toen St. Jan, nu 
KdK - vaarwelgezegd.     

Henk Bekker 

Oud-SVD’er aan het woord

Commissie migrantenapostolaat SVD

Yan Asa

Henk Bekker
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Op 13 februari 1970 presenteerden vier fraters in 
Teteringen het Aktieplan Exodus. Priesterschap, 

missionering, kloosterleven: ze waren niet 
meer vanzelfsprekend. De jaren na Vatica-
num II kenmerkten zich door discussies over 
democratisering, gelijkwaardigheid van de 
mensen, innovatieve vormen van verbonden-

heid in en met de congregatie, en vormgeving 
van de theologische opleiding. Teleurstelling 
over de stilvallende modernisering van de kerk 

na Vaticanum II speelde daarbij een rol. Voor 
ons, de auteurs van het manifest, ging het proces 

binnen de communiteit en de provincie te lang-
zaam. Wij kozen voor een radicale koers. Voor 

een beeldende beschrijving van deze periode 
in de Teteringse geschiedenis zij verwezen 
naar Missiehuis Teteringen 90 jaar. Een 
sterk verhaal van pater Jan Holman svd 
(2006, pp. 70-74).

Ons Aktieplan was ambitieus en jeugdig over-
moedig. Voor ons was het een worsteling om, in 

Bijbelse termen, de vleespotten van Egypte (onze 
veilige leefgemeenschap) te verlaten en “de Schelf-

zee door te moeten, en op goed geluk, op hoop 
van zegen, de woestijn in te trekken, opnieuw 

te beginnen, (…) een onbekende toekomst 
tegemoet” (Uit Aktieplan p. 5). Binnen enkele 
jaren woonden wij op kamers in Tilburg en 
elders, net als vele andere leeftijdgenoten 
van ‘buiten het klooster’. In Nederland vond 

ook bij andere congregaties en ordes een Uit-
tocht plaats. Diverse jonge ex-SVD’ers hebben 

in latere jaren hun vriendschap, opgebouwd in de 
SVD-jaren, behouden. De Exodus hielp ons bij het ver-

wezenlijken van onze idealen. Veel oudere opvoeders en andere huisge-
noten van de SVD gingen niet in onze Uittocht mee. Er bleven intensieve 
contacten en wanneer we samenkomen, in Teteringen of elders, voelen 
we ons SVD’ers, mensen die “Samen Vrienden Delen”. 
Terug naar het Aktieplan. Het elan van die tijd 
hebben we in de voorbije 50 jaar getracht te 
behouden. Net als veel leeftijdgenoten hebben 
we na onze studie banen gezocht in het onder-
wijsveld, in het sociale domein en de zorg, in 
ontwikkelingswerk, in de cultuur en in het pas-
toraal werk. Onze vorming en opvoeding in het 
‘nest’ van de SVD, onze contacten met mede-
broeders, de tijdgeest van toen gaven ons een 
‘links-profetisch idealisme’ mee bij onze latere 
inzet op het sociaal-maatschappelijk vlak.

We maakten ons los van de SVD, omdat in onze 
ogen een congregatie als onderdeel van de oude 
kerk onvoldoende geloofwaardig was. We zoch-
ten naar gelijkwaardigheid tussen alle mensen, 
een “dialoog met mensen van andere culturen, 
luisteren en leren van anderen, mensen van 

elders naar hier brengen om over hun cultuur te 
praten en zo te bouwen aan een nieuwe wereld” 
(Uit Aktieplan, p. 3). 

Nu, vijftig jaar later, zijn er nieuwe SVD-missi-
onarissen in Nederland. Mensen van veel ver-
schillende culturen, die hier komen luisteren, 
leren, vertellen over en bouwen aan de nieuwe 
wereld. Zij zijn lid van de congregatie van de 
SVD en als priester-missionaris ingebed in ker-
kelijke structuren. In de voorbije halve eeuw 
heeft voor veel mensen de kerk een andere 
betekenis gekregen. Onze samenleving kent 
nog steeds veel onrecht en onheil. Maar jonge 
mensen zetten zich in voor een leefbare wereld 
en rechtvaardige maatschappelijke structu-
ren. Velen doen dat buiten kerkelijke kaders. 
De nieuwe SVD-missionarissen zetten zich in 
Nederland in voor parochiewerk, voor de mede-
mens, voor de ‘zonder-papieren’, voor armen, 
vluchtelingen… Hebben ze dan de boot gemist? 
Of gloort er hoop op werkelijke vernieuwing? 
Sommige ideeën over de Profetische Dialoog, 
die de SVD uitdraagt, spreken aan: oprecht en 
moedig dialogeren aan de grenzen van geloof 
en in de marge van de maatschappij, analyseren 
van onrechtvaardige structuren en bevorderen 
van menselijke waardigheid alsook het behoe-
den van het milieu.

Hoe ervaren de jonge SVD’ers hun ‘missie’ 
in Nederland? Hoe bereiken zij de zoekende 
mens? Hoe is het met hun contacten met bijv. 
protestantse christenen, met moslims? Kennen 
zij teleurstellende ervaringen in hun werk? 
ROND biedt alle ruimte voor hun verhalen.  

Ben Sleumer, Theo Wijnker en Manu Zantkuijl, 
auteurs van het Aktieplan Exodus

Exodus uit Teteringen: spiegel voor het heden?

Marcel Heyndrikx vertelt vanuit Leuven: “Toen bijeenkomsten ver-
boden werden, schortten de Belgische bisschoppen alle vieringen 
op. Doopsels, kerkelijke huwelijken e.a. werden ook uitgesteld; 
begrafenissen in aanwezigheid van max. 15 mensen (1,5 meter 
afstand!). Nooit gezien. De sluiting van bedrijven en winkels had als 
gevolg dat er op een bepaald moment 1.258.000 technisch werklo-
zen waren. Men hield zich merkwaardigerwijze vrij algemeen aan 
de opgelegde normen.”

Yan Asa bericht vanuit Duivendrecht: “Thuisblijven tijdens de corona- 
crisis geeft ons als gemeenschap extra ruimte voor spiritualiteit en 
solidariteit. We hebben in huis enkele vaste activiteiten: eucharistie, 
gezamenlijk ontbijt, wandelen, f ietsen, boodschappen doen. Bui-
tenshuis: ziekenzalving toedienen, uitvaart, contact met cliënten 
van SHIVA, individueel pastoraat voor vooral ouderen en kwetsbaren 
via telefoon. Na een ziekenzalving aan coronapatiënten gaan we in 
huis 14 dagen in quarantaine.”

Manu Zantkuijl

Theo Wijnker

Ben Sleumer



Feest van de stichter, H. Arnold Janssen
Breda Noord: “Op 15 januari vierden we 
in onze parochie het feest van onze 
stichter Arnold Janssen. In de 
eucharistieviering in de Francis- 
cuskerk vertelde Richard Lobo 
over hem. Daarna werden de 
aanwezigen uitgenodigd voor  
koffie/thee en wat lekkers.”
Hircos, Den Haag: “We heb-
ben op 15 januari de dag van 
onze stichter feestelijk gevierd 
met zo’n 20 parochianen en 
enkele SVD-vrienden. Na de eucha-
ristieviering was er een Indonesische 
rijsttafel en een PowerPoint over SVD en China.”
Teteringen: “Ook wij vierden op 15 januari het feest van onze 
stichter. Na de eucharistieviering was er voor alle ‘kerkgan-
gers’, religieuzen en leken, koffie met cake.”

Gilbert Razon kwam op 7 februari terug van een ontspan-
nen vakantie bij zijn familie in de Filipijnen. Zijn huisgenoten 
in Breda Noord zijn dankbaar dat hij met frisse energie zijn 

nieuwe taak en verantwoordelijkheid 
op zich kan nemen. Op 15 februari 

begon hij in de Maria Magda-
lena parochie, Prinsenbeek. 

Hij werkt hier voor 30%. 
Daarnaast werkt hij voor 
20% met jongeren in het 
bisdom Breda. Hij vindt 
het leuk om met andere 

collega’s samen te werken.

Op 14 februari organiseerden 
KNR en Kiemkracht (Duiven- 

drecht) in de Annabonkerk een 
wereldmaaltijd. Aanwezig waren leden 

van de Missionarissen van Afrika (SMA), de Kleine Zusters 
van Jezus, de Dienaressen van de Heilige Geest 
(SSpS) en het Gezelschap van het Goddelijk 
Woord (SVD). Er waren ook enkele parochianen. 
Gerard Moorman vertegenwoordigde de KNR. 
Deze bijeenkomst werd mede gehouden n.a.v. 
de Vastenactie 2020, bestemd voor onderwijs 
in de Filipijnen. Tijdens de eenvoudige maaltijd 
kon ieder haar/zijn verhaal vertellen: een blijde 
missionaire ontmoeting.

De medebroeders uit Schiedam melden: “De 
parochie van de Goede Herder viert elke don-
derdag de eucharistie in de basiliek om 19.00 
uur. Op de tweede donderdag houden wij onze 
Bijbelmeditatie om 18.00 uur, daarna naar de 
basiliek voor de eucharistie. De deelnemers aan 

de Bijbelmeditatie brengen vaak 
nieuwe deelnemers mee, ook uit de 

verste hoeken van Rotterdam.”

Samen recreatie: eens per maand komt 
een aantal pastores van Breda samen voor 
gesprek en recreatie. “Op 1 maart waren wij 
SVD’ers van Breda Noord gastheren. We waren met 
13, onder wie bisschop Jan Liesen. We begonnen 
om 19.00 uur. Er was geen agenda. We waren er 

om elkaar te ontmoeten en wat bij te praten. We 
genoten ook van soep, wijn, koffie, thee. Een gezellig, 

ongedwongen samenzijn. We sloten af met het avond-
gebed.” Aldus medebroeder Rian Supardi. 

Bert Wooning schrijft vanuit Hoofddorp: “Enkele dagen 
geleden klopte ’s ochtends vroeg een jonge man van een 
jaar of twintig bij ons aan en vroeg om iemand te kunnen 
spreken. Eko Silvester en Albert Toppo gingen naar hem toe. 
Ze hadden geen idee wat het kon betekenen en ze vonden 
het aanvankelijk toch wel wat verdacht. Maar het viel alles-
zins mee. ‘Zo vaak ben ik al langs dit gebouw gelopen en ik 
heb me altijd afgevraagd wie daarbinnen toch wel wonen. 
Tot iemand mij vertelde dat het mensen zijn die je kunnen 
helpen als je levensproblemen hebt’, vertelde de jongeman. 
Daarom de stoute schoenen aangetrokken en aangebeld. 
Van godsdienst wist hij niets, vertelde hij. Had daar wel eens 
van gehoord, maar begreep er niets van. Maar hij wilde toch 
wel iets weten, want hij was op zoek naar wat het leven nu 
eigenlijk voor hem betekende. Eko en Albert hebben hem 
gedurende een uur zo goed mogelijk te woord gestaan. Je 
zou dit een voorbeeld kunnen noemen van de dialoog met 
de geseculariseerde mens op zoek naar de zin van het leven.”

En een “activiteit” in coronatijd:
Op 5 juli jl. was er in de Emmauskerk in Nieuwegein een 
afscheidsviering voor Herman Wijtten. Door de versoepeling 
van de coronaregels per 1 juli was er voor de genodigden,  
onder wie founding fathers Kees Maas en Wim de Leeuw, gele-

genheid om per-
soonlijk afscheid 
te nemen. Daar-
naast heeft Her-
man een aantal 
goede vrienden en 
betrokkenen bij 
de communiteit 
bedankt met een 
bos bloemen. 

Herman is op  
21 juli jl. naar Tete-
ringen verhuisd.   

Wim Wijtten svd

Vóór de uitbraak van corona vonden onderstaande activiteiten plaats
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H. Arnold
Janssen

Gilbert Razon

Herman Wijtten
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P. Paulo Daisuke Narui op 31 mei jl. benoemd 
tot bisschop van het diocees Niigata in Japan
In het SVD generale kapittel van 2012 was hij de jongste 
deelnemer. Bij hem straalde de jeugd en de vreugde in 
het leven ervan af. Soms serieus, maar altijd met een tik-
keltje humor. Na enkele dagen ontdekte ik dat hij sinds 
2006 uitvoerend directeur was van Caritas Japan en dat 
hij een zeer belangrijke rol had gespeeld in de hulpver-
lening na de Fukushima kernramp op 11 maart 2011. Het 
was dan ook een goed overwogen besluit van het gene-
rale bestuur om pater Paulo te benoemen tot
SVD internationale coördinator voor Gerechtigheid, 
Vrede en Heelheid van de Schepping. Die taak had ik 
zelf van 1983 tot 1995 mogen vervullen. Op het moment 
van zijn benoeming tot bisschop was hij ook uitvoe-
rend secretaris van Vivat International en vicepresident 
van het Afrika Europa Netwerk. Van 2004 t/m 2017 was  
p. Tarcisio Isao Kikuchi svd bisschop van Niigata. Hij werd 
op 25 oktober 2017 benoemd tot aartsbisschop van Tokio 
en tijdelijk administrator van Niigata. Beide SVD’ers heb-
ben ervaring buiten Japan. Bisschop Tarcisio was mis-
sionaris in Ghana en bisschop Paulo heeft vanuit Rome  

alle werelddelen  
bezocht. Hun ken-
nis van de Engel- 
se taal is zeer 
belangrijk voor 
de talloze Engels-
sprekende katho-
lieke migranten/
gastarbeiders.  

SVD Wereldwijd

Redactie en administratie ROND:  Postbus 18, 4847 ZG  Teteringen
E: rondneb@gmail.com  |  T: 06 41241038 (p. P. Mazono)  |  IBAN: NL32 INGB 0004 1890 68  |  BIC: INGBNL2A

Voor meer informatie zie www.svdneb.nl of facebook SVD Netherlands-Belgium 
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“Juist in een tijd waarin veel ten gronde gaat,
moet er in plaats daarvan iets nieuws ontstaan.”  -  H. Arnold Janssen

Het coronavirus over de grenzen heen
Na een aantal maanden van lockdown, sociale afstand en alles wat 
daarbij hoort beginnen we moe te worden van al die coronabe-
richten, persconferenties en eindeloze discussies aan de tv-praat-
tafels. Toch wil ik met u over de grenzen van ons kleine land heen 
kijken. Pater generaal Paulus Budi Kleden houdt bijna dagelijks 
contact met de medebroeders, werkzaam op al de continenten. 
Na alarmerende berichten uit Zuid-Afrika begint het virus zich 
steeds verder te verspreiden in andere Afrikaanse landen. Het zijn 
juist de armen die het zwaarst getroffen worden.

Zowel Brazilië als Amerika staan inmiddels bekend om twijfel-

achtig en rampzalig beleid van de centrale regering. 
De medebroeders in het Braziliaanse Amazonegebied 
worden geconfronteerd met een armoede die door de 
coronacrisis extreem is geworden. Zij spreken van een 
sociaal, verticaal en horizontaal isolement. De hele situ-
atie brengt ook een mentale en geestelijke verarming 
met zich mee. In Argentinië werken de medebroeders 
mee in een project ten behoeve van 600 gezinnen: 
twee voedselbanken en enkele opvangplaatsen voor 
daklozen en mensen van de straat. Van alle verslagen 
die ik lees wordt duidelijk dat zowel in India, Afrika en 
Midden- en Zuid-Amerika de armoede zich beweegt 
in een negatieve spiraal, met acute honger als gevolg. 
Binnen de SVD zijn vier medebroeders aan het corona-
virus overleden, onder wie Joep Heinemans. Nog  
eens 23 medebroeders zijn of zijn besmet geweest 
met het virus.  

Uitstel 15de Generaal kapittel van de zusters SSpS
Dit voorjaar zouden de zusters SSpS in Steyl hun 15de gene-
rale kapittel houden. Na enkele jaren van intense voorbe-
reiding heeft het coronavirus een dikke streep door hun 
plannen gezet. Op dit ogenblik is het nog onzeker wanneer 
het weer mogelijk zal zijn zo’n internationale bijeenkomst 
te organiseren. De deelneemsters komen uit zoveel landen 
waar de coronacrisis stevig heeft huisgehouden.  

Herman Wijtten svd

Kerstviering met aids/hiv besmette mensen in 
Maumere op Flores, Indonesië
P. John Prior probeert deze vrouwen en mannen, in samen-
werking met zusters Franciscanessen, geregeld bij elkaar te 
brengen in een eigen organisatie. Het blijkt gemakkelijker 
om de vrouwen aan te trekken dan de mannen. Veel aan-
dacht gaat uit naar de menselijke waardigheid en hoe om 
te gaan met hun besmetting, zowel voor zelfbescherming 
als voor bescherming van anderen. Seksueel gedrag is daar 
een belangrijk element in. Ook wordt er uitvoerig gesproken 
over het juiste en regelmatige gebruik van medicijnen. De 
kerstviering gaf hun gelegenheid samen te vieren, te dansen 
en lekker te eten, weg van de dagelijkse sleur, verdriet en 
vernedering. P. Robert Mirsel, co-uitvoerend secretaris van 
Vivat International, was aanwezig bij deze feestelijke dag.  

Paulo Daisuke Narui op bezoek in een school in 2015

Kerstviering in Maumere


